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 ভাওরানা াসর ভাভুদ াফপজাহুল্লাঃ আরাভদুফরল্লাফ যাফির আরাভীন, ওয়া ারাতু 

ওয়া ারাভু আরা াইফয়ফদর আফিয়া-ই ওয়ার-ভুযারীন, ওয়া আরা আফরী, ওয়া 

আাফফী, ওয়াভান তাফফয়াহুভ ফফ ইাফনন ইরা ইয়াওফভদ্দীন, ফভনার উরাভা ওয়ার 

ভুজাফদীন ওয়া আম্মাফতর ভুফরভীন। আভীন ইয়া যািার আ’রাভীন।   

বাই ! আভযা কসরই প্রথসভ দুরূদ যীপ সে ফনই। 

 ٍجٞد، حَٞد ئّل ئبسإٌٞ، آه ٗعيٜ ابسإٌٞ عيٚ صيٞج مَب دمحم، آه ٗعيٚ دمحم عيٚ صو اىيٌٖ

 .ٍجٞد حَٞد ئّل ئبسإٌٞ آه ٗعيٚ ئبسإٌٞ عيٚ ببزمج مَب دمحم، آه ٗعيٚ دمحم عيٚ ببزك اىيٌٖ

আরাভদুফরল্লা থফ ফকছুফদন য আফায আভযা তামফকয়া ভজফরস াফজয সত থসযফছ, 

এ জনয আল্লা তাআরায শুকফযয়া আদায় কফয- আরাভদুফরল্লা। 

উফিত এক বাইঃ আরাভদুফরল্লা, ুম্মা আরাভদুফরল্লা।    

ভাওরানা াসর ভাভুদ াফপজাহুল্লাঃ বাই আজসক আভযা থম ফফলয়ফি ফনসয় আসরাচনা 

কযফ ইনাআল্লা তা র – ‘আভযা আভাসদয নপসয কুভন্ত্রণা থথসক কীবাসফ ফাাঁচসত 

াফয?’  

আভাসদয প্রসতযসকয সে যসয়সছ দুফি ত্রু 

আল্লা তাআরা আভাসদয যীক্ষা কযায জনয আভাসদয প্রসতযসকয সে দুফি কসয ত্রু ফদসয় 

থযসেসছন। একফি যসয়সছ আভাসদয ফবতসয আয অযফি ফাইসয। ফাইসযয ত্রু র, য়তান 

আয ফবতসযয ত্রু র, আভাসদয নপ। এই নপ ও য়তান দুসিাই প্রফত ভুূসতে 
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 আভাসদযসক নানান গুনাসয প্রফত উিুি কসয। নপ ফবতয থথসক উিুি কসয আয য়তান 

থফিসক আভাসদয াভসন আকলেণীয় কসয তুসর তাসত ফরপ্ত কযায়।  

নপ ও য়তান দুসিাই আভাসদয ত্রু। তসফ নপ য়তাসনয থচসয়ও থফফ বয়ঙ্কয ত্রু। 

থকন বয়ঙ্কয জাসনন বাই? কাযণ, এই নপই য়তানসক য়তান ফাফনসয়সছ। য়তাসনয 

আসে থতা আয থকান য়তান ফছর না। এই নপই য়তানসক আল্লায হুকুভ অভানয কযসত 

উিুি কসযসছ। ফযণাসভ থ ফচযকাসরয জনয অফবপ্ত য়তাসন ফযণত সয়সছ। 

এই থম নপসয কথা ফরফছ বাই, এফি আভায আনায ফায াসথ আসছ। নপসয বফফষ্ট্য 

র, থ আভাসক আনাসক থকফর োযা কাসজয প্রফতই উিুি কসয। নপ কেসনা কাউসক 

বাসরা কাসজয প্রফত উৎাফত কযসফ না।     

ফফত্র কুযআসন আল্লা তাআরা ইযাদ কসযসছন, (মযত ইউুপ আরাইফ ারাভ 

ফরসরন)  

 

ب ٍَ بُُ َٗ ُُ  َّْفِسٜ أُبَِسّ بَزة ُ اىْ ْفسَُ ئِ  ٍ َ ُ ِببىسُّ٘ءُِ ََل ب ئِّل  ٍَ ٌَُ ُُ  َزبِّٜ َزِح ٌُ  َغفُ٘زُ  َزبِّٜ ئِ ِحٞ  .ز 

আফভ ফনসজয নপসক ফফত্র ভসন কফয না। ফনশ্চয়ই নপ (ফাইসকই) ভন্দ কাসজয ফনসদে 

ফদসয় থাসক, একভাত্র ওই ফযফি ছাো মায প্রফত আভায প্রফতারক অনুগ্র কসযন। ফনশ্চয় 

আভায প্রফতারক ক্ষভাীর, দয়ারু। (ূযা ইউুপ : ৫৩) 
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 অথোৎ আল্লা তাআরা মায প্রফত দয়া কসযন, থকফর থ-ই নপসয কুভন্ত্রণা থথসক থফাঁসচ 

থাকসত াসয।   

নপসয কুভন্ত্রণা থথসক ফাাঁচায ফকছু আভর   

থতা বাই, মফদও নপ আভাসদয েুফই বয়ঙ্কয এক ত্রু তসফ তায কুভন্ত্রণা থথসক ফাাঁচায 

জনয ফকছু আভরও আসছ। আভযা মফদ থই আভরগুসরা মথামথবাসফ কযসত াফয তাসর 

ইনাআল্লা আভযা আভাসদয নপসয কর কুভন্ত্রণা থথসক ফনযাদ থাকসত াযসফা। 

আভরগুসরা র, 

১ভ আভর   

১। থফফ থফফ ইফিেপায কযা ও ফ ধযসণয গুনা থথসক থফাঁসচ থাকায জনয আল্লায কাসছ 

াাময কাভনা কযা।  

আল্লা তা’আরা ফসরন,  

َُِ اى ِرٝ ُْٗ فَبِحَشت ُ فَعَيُ٘ا ئِذَا َٗ ٘ا أَ َُ ٌُْ َظيَ ُٖ َُ ذََمُسٗا أَّفَُس ٌُْ فَبْسخَْغفَُسٗا ّللا  ِٖ ٍَِ ِىرُُّ٘بِ ُ٘ةَُ َْٝغِفسُُ َٗ ُ اىرُّّ ُُ ئِّل   ّللا 
ٌُْ ىَ ٗا َٗ ُٚ  ُِٝصسُّ ب َعيَ ٌُْ فَعَيُ٘ا ٍَ ُٕ َٗ َُُ ٘ َُ ئِلَُ َْٝعيَ ْغِفَسة ُ َجَصاُؤٌُٕ أُٗىَ   ٍ ٍِِّ ٌُْ ِٖ ِبّ َجْ بثُ  ز  ِ ٛحَْجسُِ َٗ ب ٍِ َٖ  حَْحخِ

بزُُ َٖ ّْ َ َُِ اَْل ب َخبِىِدٝ َٖ ٌَُ فِٞ ِّْع َُِ أَْجسُُ َٗ ِيٞ ٍِ  . اْىعَب

তাযা কেনও থকানও অশ্লীর কাজ কসয থপরসর ফকিংফা (সকানও ভন্দ কাসজ জফেত সয়) 

ফনসজয উয জুরুভ কসয থপরসর আল্লাসক স্মযণ কসয এফিং ফনসজয গুনাসয জনয ক্ষভা 

প্রাথেনা কসয। আল্লা ছাো গুনা ক্ষভা কযায আয থক আসছ? আয তাযা মা কসযসছ, থজসন-
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 শুসন তা ফায ফায কসয না। তাসদযই জনয প্রফতদান সরা তাসদয ারনকতোয ক্ষভা ও 

জান্নাত, মায তরসদস ফদসয় প্রফাফত সফ প্রস্রফণ। থমোসন তাযা থাকসফ অনন্তকার। 

ৎকভেীরসদয ুযষ্কায কতই না চভৎকায। (ূযা আসর ইভযান : ১৩৫-১৩৬) 

২য় আভর    

২। ফ ভয় আল্লাসক বয় কযা এফিং াফদকীন তথা মাযা কথা ও কাসজ তযফাদী তাসদয 

াচামে গ্রণ কযা। াফদকীন তথা তযফাদীসদয ে গুনা থথসক থফাঁসচ থাকায অনযতভ 

একফি উায়। আল্লা তা’আরা ফসরন,   

ب َٝب َٖ َُِ أَُّٝ ُْ٘ا اى ِرٝ ٍَ َُ اح قُ٘ا آ ُمُّ٘٘ا ّللا  عَُ َٗ ٍَ َُِ بِدقِٞ  .اىص 

থ ঈভানদাযেণ, থতাভযা আল্লাসক বয় কসযা এফিং মাযা (কথা ও কাসজ) তযফাদী তাসদয 

সে থাসকা। (ূযা তাওফা : ১১৯) 

এ আয়াসত থম াফদকীন তথা তযফাদীসদয াচমে গ্রণ কযায ফনসদে থদয়া সয়সছ, এই 

াফদকীন ফসর কাযা উসদ্দয? আল্লা তা’আরা ূযা হুজযাসত াফদকীনসদয ফযচয় ফদসেন,  

ب ََ َُُ ئِّ  ُْ٘ ٍِ ْإ َُ َُِ اْى ُْ٘ا اى ِرٝ ٍَ ُِ آ ُِٔ بِبّلل  َزُسِ٘ى َٗ  ٌُ ُ ٌُْ ث َٕدُٗا َْٝسحَببُ٘ا ىَ َجب َٗ ٌُْ ِٖ اِى َ٘ ٍْ َ ٌُْ بِأ ِٖ أَّفُِس ُِ َسبِٞوُِ فِٜ َٗ ئِلَُ ّللا   أُٗىَ 

ٌُُ ُٕ َُُ بِدقُ٘  .اىص 

ভুফভন থকফর তাযাই মাযা আল্লা ও তাাঁয যূসরয প্রফত ঈভান এসনসছ অতয থকানরূ 

সন্দ থালণ কসযফন এফিং ফনসজয ম্পদ ও ফনসজয জান ফদসয় আল্লায সথ থজাদ 

কসযসছ। তাযাই র াফদকীন-(কথা ও কাসজ) তযফাদী। (ূযা হুজুযাত : ১৫)  
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 অনয আযও ফকছু আয়াসত াফদকীসনয ফযচয় এসসছ, থমভন, ূযা আমাসফ আল্লা তা’আরা 

ফসরন,  

 

َُِ ٍِ َُِ ِْٞ ٍِ ْإ َُ ب َصدَقُ٘ا ِزَجبهُ  اْى َٕدُٗا ٍَ َُ َعب ُِٔ ّللا  ْٞ ٌُٖ َعيَ ْْ َِ ٌ َّْحبَُُٔ قََضٚ ٍ ِ فَ ُٖ ْْ ٍِ ب َْٝخَِظسُُ ٍ ِ َٗ ٍَ  بَد ىُ٘ا َٗ
ُ َُٛ حَْبِدٝل  ُُ ِىَْٞجِص َُِ ّللا  بِدقِٞ ٌُْ اىص  ِٖ ةَُ بِِصْدقِ ُٝعَرِّ َٗ َُِ َْبفِِقٞ َُ ُْٗ َشبء ئُِ اْى ٌُْ َٝخُ٘ةَُ أَ ِٖ ْٞ ُُ  َعيَ َُ ئِ َُُ ّللا  ا َمب  َغفُ٘ز 

ب  َ ِحٞ  .ز 

ভুফভনসদয ভসধয ফকছু থরাক যসয়সছ মাযা আল্লায াসথ কৃত ওয়াদা সতয ফযণত কসযসছ। 

তাসদয থকউ থকউ াাদাত ফযণ কসযসছ এফিং থকউ থকউ (াাদাত রাসবয) প্রতীক্ষায় 

যসয়সছ। আয তাযা (তাসদয িংকল্প) থভাসিই ফযফতেন কসযফন। এিা এজনয থমন আল্লা, 

তযফাদীসদযসক তাসদয তযফাফদতায কাযসণ প্রফতদান থদন এফিং ভুনাসপকসদযসক চাইসর 

াফি থদসফন ফা ক্ষভা কসযন। ফনশ্চয় আল্লা ক্ষভাীর, যভ দয়ারু।  

(ুযা আমাফ : ২৩, ২৪) 

থভািকথা, উসযাি আয়াতগুসরা থথসক এ কথা ুস্পষ্ট্ বাসফ ফুঝা মায় থম, াফদকীন তথা 

তযফাদীসদয ভসধয অনযানয গুসণয াাাফ ফজাসদয গুণফিও থাকসত সফ। ফজাসদয গুণ 

ফযতীত কাযও সক্ষই াফদকীসনয অন্তবূেি ওয়া ম্ভফ নয়।   

উফিত এক বাইঃ ফাযাকাল্লাহু ফপ ইরফভকা ওয়া আভাফরকা। থ আল্লা, আফন আভাসদযসক 

াফদকীনসদয অন্তবুেি করুন।   
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 ভাওরানা াসর ভাভুদ াফপজাহুল্লাঃ আভীন। বাই ফরুন থতা থদফে, ওসযয আয়াতগুসরা 

থথসক আভযা কী কী ফক্ষা থসত াফয?   

উফিত এক বাইঃ আয়াতগুসরা থথসক আভযা থম থম ফক্ষা থসত াফয তায কসয়কফি র, 

এক. তযফাদীসদয াচমে গ্রণ কযা।  

দুই. তযফাদীসদয গুণ অজেন কযায থচষ্ট্া কযা।  

ফতন. ফনসজসদয জান-ভার ফনসয় আল্লায সথ ফজাদ কযা।    

ভাওরানা াসর ভাভুদ াফপজাহুল্লাঃ আভায কাসছ ভসন সে, এই আয়াসতয গুরুত্বূণে 

একফি ফক্ষা র এ কথা ফুঝাসনা থম, আত্মশুফিয জনয অফযই াফদকীন তথা ভুজাফদসদয 

াচমে গ্রণ কযসত সফ।  

৩য় আভর 

৩। ফেদা আল্লা আভাসক থদেসছন, এ ভানফকতা অন্তসয ফিভূর যাো, ফফসল কসয 

ইফাদসতয থক্ষসত্র। এ ফফলয়ফিয প্রফত াদীস ফজব্রাইসর ইফেত কযা সয়সছ। মযত ফজব্রাইর 

আরাইফ ারাভ মেন যাূর াল্লাল্লাহু আরাইফ ওয়া াল্লাভসক ফরসরন, আভাসক ইান 

ম্পসকে ফরুন তেন উত্তসয যাূর াল্লাল্লাহু আরাইফ ওয়া াল্লাভ ইযাদ কসযন, 

 .ٝساك فأّ حسآ حنِ ىٌ فاُ حسآ مأّل هللا حعبد أُ
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 (ইান র) তুফভ এভনবাসফ আল্লায ইফাদত কযসফ, থমন তুফভ তাাঁসক থদেসত াসো। মফদ 

তাাঁসক থদেসত না াও, তাসর ফতফন থতা থতাভাসক থদেসত াসেন। ী ভুফরভ : ৮ 

কুযআনুর কাযীসভয ূযা আরাসক আল্লা তা’আরা ফসরন, 

 

ٌُْ ٌُْ أَىَ ُُ  َْٝعيَ َ َُ بِأ  .ََٝسٛ ّللا 

থ ফক জাসন না থম, আল্লা (প্রফত ভুহুসতে ফ ফকছু) থদসেন? (ুযা আরাক : ১৪) 

৪থে আভর  

৪। থম থকানও ভুহুসতে আভায ভৃতুয আসত াসয, এ ফফশ্বা অন্তসয ভজফুত যাো। গুনাসয 

অফিায় ভৃতুয ফযণ কযসর কী বয়াফ ফযণফত সফ? এ বয় ফেদা অন্তসয জাগ্রত যাো। 

এ ম্পসকে কুযআনুর কাযীসভ আল্লা তা’আরা ফসরন,  

 

ب  ٍ أَ َٗ ُِْ ًَُ َخبفَُ ٍَ قَب ٍَ ُِٔ َٖٚ َزبِّ َّ ُِِ اىْ ْفسَُ َٗ ُٙ  َع َ٘ َٖ ُُ  اْى ِ َُٜ اْىَجْ تَُ فَا ِٕ  ُٙ َٗ
ْ أ ََ  . اْى

ক্ষান্তসয থম ফযফি তায ারনকতোয াভসন দন্ডায়ভান ওয়াসক বয় কসযসছ এফিং থেয়ার-

েুী থথসক ফনসজসক ফফযত থযসেসছ, তায ফিকানা সফ জান্নাত। (ূযা নাফময়াত : ৪০-৪১) 
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 ৫ভ আভর 

৫। আল্লায ফমফকয কযা ও কুযআনুর কাযীভ থতরাওয়াত কযা। এয ভাধযসভ অন্তসয আল্লায 

বয় ৃফষ্ট্ য় এফিং ঈভান ফৃফি ায়। এ ম্পসকে আল্লা তা’আরা ফসরন,   

 

ب ََ َُُ ئِّ  ُْ٘ ٍِ ْإ َُ َُِ اْى ُُ ذُِمسَُ ئِذَا اى ِرٝ ِجيَجُْ ّللا  َٗ ٌُْ ُٖ ئِذَا قُيُ٘بُ ٌُْ حُِيَٞجُْ َٗ ِٖ ْٞ ٌُْ آَٝبحُُُٔ َعيَ ُٖ بّ ب َشادَحْ ََ ُٚ  ئِٝ َعيَ َٗ ٌُْ ِٖ  َزبِّ

َُُ م يُ٘ َ٘ َ  . َٝخ

ঈভানদায তাযাই মাযা এভন থম, মেন (তাসদয াভসন) আল্লায নাভ থনয়া য় তেন তাসদয 

অন্তয বীত সয় সে আয মেন তাসদয াভসন আল্লায কারাভ থতরাওয়াত কযা য় তেন 

তাসদয ঈভান থফসে মায় এফিং তাযা তাসদয প্রফতারসকয ওযই বযা কসয।  

(ূযা আনপার : ২) 

ুতযািং ভুজাফদীসনয অন্তসযয থোযাক সরা, কুযআনুর কাযীসভয থতরাওয়াত ও বদনফন্দসনয 

আমকায। আভযা ফাই অফযই এগুসরা ারন কযায থচষ্ট্া কযসফা ইনাআল্লা। 

উফিত এক বাইঃ আল্লা তা‘আরা আভাসদয করসক আভর কযায তাওফপক দান করুন। 

আভীন। 

ভাওরানা াসর ভাভুদ াফপজাহুল্লাঃ আজসক আভযা নপসয কুভন্ত্রণা থথসক থফাঁসচ থাকায 

জনয াাঁচফি আভসরয কথা আসরাচনা কসযফছ। আভরগুসরা িংসক্ষস আফায ফরফছ, 
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  ১। থফফ থফফ ইফিেপায কযা ও থোনা থথসক ফাাঁচায জনয আল্লায কাসছ াাময কাভনা 

কযা।    

২। ফ ভয় আল্লাসক বয় কযা ও াফদকীন তথা তযফাদীসদয াচমে গ্রণ কযা। 

৩। ফেদা আল্লা আভাসক থদেসছন, এ ভানফকতা অন্তসয ফিভূর যাো, ফফসল কসয 

ইফাদসতয থক্ষসত্র।  

৪। থম থকানও ভুহুসতে আভায ভৃতুয আসত াসয, এ ফফশ্বা অন্তসয ভজফুত যাো। গুনাসয 

অফিায় ভৃতুয ফযণ কযসর কী বয়াফ ফযণফত সফ? এ বয় ফেদা অন্তসয জাগ্রত যাো।  

৫। আল্লায ফমফকয ও কুযআনুর কাযীভ থতরাওয়াত কযা, এয ভাধযসভ অন্তসয আল্লায বয় 

ৃফষ্ট্ সফ এফিং ঈভান ফৃফি াসফ।  

এই আভরগুসরা কযায দ্বাযা আভযা আা কযসত াফয থম, আল্লা তা’আরা আভাসদযসক 

নপসয কুভন্ত্রণা থথসক যক্ষা কযসফন এফিং আভাসদয অন্তযসক ফফত্র কসয ফদসফন। তসফ 

আভযা কেসনাই এই দাফী কযসত াযসফা না থম, আভযা ত্রুফিভুি সয় থেফছ, আভাসদয 

অন্তয ুত-ফফত্র সয় থেসছ। কাযণ, আল্লা তা’আরা এিা কযসত ফনসলধ কসযসছন,   

ا فََلُ ٓ٘ ٌُْ حَُصمُّ َُ٘ أَّفَُسُن ُٕ ٌُُ ُِِ أَْعيَ ََ ُٚٓ بِ  .اح ق 

অতএফ থতাভযা ফনসজয প্রিংা কসযা না ফা ফনসজসক ফফত্র ভসন কসযা না। ফতফন বাসরা 

কসযই জাসনন, (সতাভাসদয ভসধয) থক তাকওয়া অফরিন কসযসছ। (ূযা নাজাভ : ৩২) 
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 ফনসজসক ফফত্র বাফা ইহুফদসদয চফযত্র   

ফনসজসক ফফত্র বাফা এফিং ফনসজই ফনসজয প্রিংা কযা, এফি ভুরভানসদয চফযত্র নয়, এফি 

র ইহুফদসদয চফযত্র। তাযা ফনসজসদযসক ফফত্র ভসন কযত এফিং ফনসজযাই ফনসজসদয প্রিংা 

কসয থফোত।  

আল্লা তাআরা ূযা ফনায এক আয়াসত তাসদয ম্পসকে ইযাদ কসযসছন,  

ٌُْ َُِ ئِىَٚ حَسَُ أَىَ َُُ اى ِرٝ ٌُْ َُٝصمُّ٘ ُٖ ّلَُ ََٝشبءُُ ٍَِ َُٝصِمّٜ ّللّاُُ بَوُِ أَّفَُس َٗ َُُ ٘ َُ  .فَخِٞل ُ ُْٝظيَ

তুফভ ফক তাসদযসক থদেফন, মাযা ফনসজসদযসক ূত-ফফত্র ফসর থাসক অথচ আল্লা মাসক 

(ফফত্র কযায) ইো কসযন (একভাত্র) তাসকই ফফত্র কসযন? ফস্তুতঃ তাসদয উয ুতা 

ফযভাণও অনযায় সফ না। (ুযা ফনা : ৪৯) 

ইহুফদযা ফনসজসদযসক ুত-ফফত্র ফসর দাফী কযসতা। তাযই থপ্রফক্ষসত আল্লা তা’আরা এ 

আয়াসত তাসদয ফনন্দা কসযসছন। উি আয়াত থথসক ফুঝা মায় থম, কাযও জনযই ফনসজসক 

ুত-ফফত্র ফসর দাফী কযা বফধ নয়। এফি বফধ না ওয়ায ফতনফি কাযণ সত াসয,   

১ভ কাযণঃ অফধকািং থক্ষসত্র আত্মপ্রিংায কাযণ সয় থাসক ফকফফয ফা অিংকায ও 

অফভকা। কাসজই এই ফনফলিতা ভূরত ফকফফসযয কাযসণই। 

২য় কাযণঃ থল ফযণফত ম্পসকে একভাত্র আল্লাই জাসনন থম, তা বাসরা সফ, নাফক ভন্দ 

সফ। কাসজই ফনসজ ফনসজসক ফফত্র ফসর আেযাফয়ত কযা থোদাবীফতয ফযন্থী। একফি 
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 াদীস এসসছ, মযত ারাভা ফফনসত ময়নফ যাফময়াল্লাহু আনহু ফসরন, একফদন যাূরুল্লা 

াল্লাল্লাহু আরাইফ ওয়া াল্লাভ আভাসক ফজসে কযসরন, থতাভায নাভ কী? তেন থমসতু 

আভায নাভ ফছর ফাযযা (মায অথে াভুি) কাসজই আফভ তা-ই ফররাভ। তেন ফতফন 

ফরসরন,    

 . ٍْنٌ اىبس بإٔو أعيٌ هللا ئُ أّفسنٌ، حصم٘ا ّل

থতাভযা ফনসজসক াভুি ফসরা না। কাযণ, একভাত্র আল্লাই জাসনন, থতাভাসদয ভসধয থক 

ফফত্র-াভুি। এযয ফতফন ফাযযা নাভফিয ফযফসতে ময়নফ থযসে থদন। (তাপীসয 

ভামাযী) 

৩য় কাযণঃ অফধকািং ভয় এ ধযসণয দাফী কযসত ফেসয় ভানুসলয ভসন এভন ধাযণা ৃফষ্ট্ 

সয় থাসক থম, থ আল্লায কাসছ ফপ্রয় এফিং মাফতীয় থদাল-ত্রুফি থথসক থ ভুি। অথচ  এফি 

কেসনাই সত াসয না। কাযণ, ফায ভসধযই অিংেয ত্রুফি-ফফচুযফত আসছ।    

এই ফতনফি কাযসণ ফনসজয প্রিংা কযা বফধ নয়। যাাঁ, এোসন একফি কথা আসছ, তা 

র, মফদ উসল্লফেত কাযণগুসরা না থাসক তাসর শুধু আল্লায থনয়াভসতয কথা প্রকা কযায 

ফনয়সত ফনসজয থকাসনা গুণ ফণেনা কযায অনুভফত আসছ। (ফয়ানুর থকাযআন) 

ীদ ড. আবু্দল্লা আমমাভ য.য ভূরযফান ফতনফি উসদ 

যাফাসয উম্মত, ভুজাফসদ ফভল্লাত ীদ ড. আবু্দল্লা আমমাভ য.য ভূরযফান ফতনফি উসদ 

ফসর আজসকয আসরাচনা থল কযফছ। াইে য. ফসরন,    



 

 

 

   নপসয কুভন্ত্রণা থথসক ফাাঁচায উায় 

 এক। থম ফযফি তায ফজহ্বাসক ফনয়ন্ত্রসণ যােসত চায় তাসক অফযই অনয কাযও ফযফিেত 

ফযাসয নাক েরাসনা থথসক ফফযত থাকসত সফ।  

দুই। থম ফযফি তায দৃফষ্ট্সক থপাজত কযসত চায় তাসক অফযফই অমথা এফদক-ওফদক 

তাকাসনায অবযা ফযতযাে কযসত সফ।  

ফতন। থম ফযফি ফমনা-ফযাফবচায ফযতযাে কযসত চায় তাসক অফযই এভন প্রফতফি কাজ 

ফযতযাে কযসত সফ মা তাসক ওই অশ্লীর কাসজয ফদসক ফনসয় মায়। -(আত তাওীদুর 

আভারী, ৃঃ ৫৪-৫৫) 

আল্লা তাআরা আভাসদয করসক ফে প্রকায গুনা থথসক ভুি থাকায তাওফপক দান করুন 

এফিং তাাঁয ফপ্রয় ফান্দাসদয অন্তবূেি করুন। আফভন। 

আভাসদয ফাইসক তাাঁয সথ াচ্চা ভুজাফদ ফসসফ কফুর করুন এফিং াাদাসতয ুউচ্চ 

ভাকাভ রাব কযায তাওফপক দান করুন। আফভন। 

বাইসয়যা আজসকয ভজফর এোসনই থল কযফছ। আল্লা তাআরা আভাসদয ফাইসক 

কথাগুসরায ওয মথামথ আভর কযায তাওফপক দান করুন। আভীন। ওয়াভা আরাইনা 

ইল্লার ফারাে। আভযা কসর ভজফর থথসক উিায থদায়ািা সে ফনই।  

 ئىٞل ٗأح٘ة أسخغفسك أّج، ئّل ئىٔ ّل أُ أشٖد ٗبحَدك، اىيٌٖ سبحبّل

 اجَعِٞ ٗاصحببٔ ٗآىٔ دمحم خيقٔ خٞس عيٚ حعبىٚ هللا ٗصيٚ

 اىعبىَِٞ زة هلل اىحَد اُ دع٘اّب ٗآخس


